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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Stora Mötesrummet kl. 18:30-19:52

Beslutande 
närvarande

Helena Klange (KD) (ordförande), Lars Vargö (M) (vice ordförande), 
Monique Nilsfors (S) (2:e vice ordförande), Annelie Voujärvi (M), Karin 
Unnerstad (L), Bengt Dahlbeck (C), Lars Nordesjö (MP), Felix Gravél (S) 
§§31-37, Susanna Kriström (SD), Birgitta Hansson (S) §§29-30 ersätter 
Felix Gravél (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Birgitta Karlsson (KD), Göran Eriksson (M), Birgitta Hansson (S) §§31-37, 
Camilla Blacker Wallinsson (M), Eleonor Haking (C), Irene Rybrink (S), 
André Nylén (SD)

Övriga närvarande Petri Peltonen (Förvaltningschef), Marie Gustavsson (Bibliotekschef), 
Jerker Axelsson (Kulturskolechef), Elisabeth Byström (Controller), Jesper 
Westberg (kommunsekreterare), Anna Sommardal (Lokal- och 
anläggningsstrateg), Jamshid Masori (Projektledare Passalen) §§29-31, 
Anette Fahlcrantz (Samordnare Aktiv fritid) §§29-31

Paragrafer §§29-37

Justerande Monique Nilsfors (S)

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Jesper Westberg

Ordförande Helena Klange (KD)

Justerande Monique Nilsfors (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§29 Val av justerare
§30 Fastställande av dagordning
§31 Verksamheten informerar
§32 Tertialrapport januari-april 2022
§33 Återrapport, uppdrag gällande målning i Markims församlingshus
§34 Förstudie om samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan
§35 Revidering av kulturnämndens delegationsordning
§36 Anmälningar för kännedom
§37 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 29
Val av justerare
Beslut
Kulturnämnden utser Monique Nilsfors (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 30
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 31
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning

Verksamheten informerar om följande:

Passalen - med Jamshid Masori som är projektledare på organisationen 
Passalen
Jamshid Masori informerade om Passalens verksamhet.

Aktuell information från verksamheterna
Kulturenheten
Förvaltningen informerade bland annat om att konstverket "Fåret" av Peter Tillberg är på plats 
och är invigt.

Biblioteket
Förvaltningen informerade bland annat om att biblioteket arrangerar många aktiviteter i 
sommar, exempelvis sommarbio och de delar även ut så kallade läspåsar till barn och vuxna.

Kulturskolan
Förvaltningen informerade bland annat om att kulturskolan sedan pandemin släppte har 
arrangerat fantastiska föreställningar och konserter.

5 / 12

Comfact Signature Referensnummer: 42066SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 32
Tertialrapport januari-april 2022 (KN 2022.031)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter april 
månad samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och rapporteras vid sex tillfällen 
under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter 
som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §22 KN AU Tertialrapport januari-april 2022
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-16, Tertialrapport januari-april 2022
 Tertialrapport januari-april 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 33
Återrapport, uppdrag gällande målning i Markims församlingshus (KN 
2022.019)
Beslut
Kulturnämnden godkänner att målningen ”Har du varit lönsam gamle vän?” målad av Ineta 
Zigure på beställning av Göran Eriksson inte utplaceras i Vallentuna kommuns lokaler.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde 2022-02-15 att ge förvaltningen i uppdrag att 
undersöka en möjlig placering av målningen ”Har du varit lönsam gamle vän?” som tidigare 
varit utlånad till Markims församlingshem.

Efter en undersökning av eventuellt lämpliga lokaler för en deponi av målningen kan fastslås 
att kommunen inte har någon lämplig lokal.

Förutsättningen för att ta emot ett konstverk som deponi eller donation på Vallentuna 
Kulturförvaltning är att den med lätthet kan placeras i någon av de lokaler kommunen hyr 
eller äger. Det konstbestånd som finns i magasin och placerat i verksamheter tillhör inte en 
samling som bevaras utan ska enligt Konstpolicyn skötas med löpande förnyelse. Det innebär 
att verk kan avyttras och de bevaras inte som kulturhistoriska föremål.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §23 KN AU Återrapport, uppdrag gällande målning i Markims församlingshus
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-25, Återrapport, uppdrag gällande målning i Markims 

församlingshus
 §14  Uppdrag gällande målning i Markims församlingshus
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 34
Förstudie om samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i 
Karbyskolan (KN 2021.059)
Beslut
Kulturnämnden godkänner förstudien.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden gav 2021-10-26 i uppdrag till förvaltningen att genomföra en förstudie för att 
undersöka behoven och de ekonomiska förutsättningarna för att kunna bedriva en 
samlokaliserad kultur- och fritidsverksamhet i Karbyskolans lokaler. Studien skulle även ta 
fram en gemensam målbild för de verksamheter som skulle ingå i samlokaliseringen, i syfte 
att undersöka möjligheter och utmaningar med samlokaliseringen.
 
Karby bibliotek och fritidsgård Haket hyr idag in sig i lokaler hos privata fastighetsägare. 
Eftersom Vallentuna kommun har ett övergripande mål om att kommunala verksamheter ska 
vara i kommunalägda lokaler, bör verksamheterna i enlighet med kommunens mål flytta till 
kommunalägda lokaler. Detta är något som stärker kommunens ekonomi långsiktigt.
 
Förstudien utgörs av dokumentet bilaga 1, där redogörs förutsättningar, behov och effekter av 
samlokaliseringen. I kapitel 2 finns en sammanfattning av förstudiens slutsatser.
 
Kortfattat är förstudiens slutsats att det finns goda möjligheter att samlokalisera Karby 
bibliotek och fritidsgården Haket i Karbyskolans lokaler. Det skulle innebära en effektivare 
användning av kommunens lokalytor samtidigt som det skulle kunna främja en utveckling av 
kultur- och fritidsverksamheterna och Karby/Brottby som område. Det bedöms även vara 
ekonomiskt fördelaktigt för kommunen som helhet då lokalerna i Karbyskolan blir uthyrda 
och inte står tomma.
 
Kulturförvaltningen ser positivt på samlokaliseringen och har för avsikt att föreslå till 
kulturnämnden att hemställa medel från kommunfullmäktige för verksamhetsanpassningar vid 
ett lämpligt framtida sammanträde med kulturnämnden. Detta gäller i det fall att 
kommunfullmäktige väljer att godkänna investeringsanslaget för samlokaliseringen i 
Kommunplan 2023-2025.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

 §24 KN AU Förstudie om samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i 
Karbyskolan

 Tjänsteskrivelse, 2022-04-28, Förstudie om samlokalisering av kultur- och 
fritidsverksamheter i Karbyskolan

 Bilaga - Förstudie_Samlokalisering av kultur- och fritidsverksamheter i Karbyskolan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 35
Revidering av kulturnämndens delegationsordning (KN 2022.032)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
kulturnämnden.

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen föreslår att nuvarande delegationsordning, som reviderades av 
kulturnämnden senast 2021-12-14, kompletteras och ändras. Några av ändringarna är 
följande:

- 3.3: Sedan 1 februari 2022 beräknas inte längre direktupphandlingsgränsen av en
procentsats på tröskelvärdet utan består av ett fast nominellt värde. Punkten föreslås
därför ändras till:
”Upphandlingsdokument upp till och med direktupphandlingsgränsen”.

- 3.7: Ny punkt som föreslår att ombud för ramavtal ska kunna besluta om att häva
enskilda uppdrag inom ett ramavtal.

Önskade ändringar och tillägg finns redovisade i bilagan. Gulmarkerad text i
förslaget är text som föreslås att läggas till, och överstruken text är text som föreslås
att strykas.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §26 KN AU Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-27, Revidering av kulturnämndens delegationsordning
 Förslag till revidering av kulturnämndens delegationsordning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 36
Anmälningar för kännedom
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom 
till och med den 6 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar och protokoll som har 
anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2022-05-17.

Beslutsunderlag
  Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR), 2022-03-21
  Kommunfullmäktige, riktlinjer för bostadsförsörjning 2022
 KN 2020.067-14  Kommunfullmäktige, internkontroll, helårsuppföljning 2021, samtliga 

nämnder
  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2021
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2021
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 37
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med den 6 juni 
2022.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över sin 
beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstepersoner inom 
kulturförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av 
kulturnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska 
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av 
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och 
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i 
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, 
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
 KN 2022.023-3  Delegationsbeslut enligt 1.17a, remiss, Sursta 1:16 (Sursta 26), 

förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, fyra komplementbyggnader
 KN 2022.027-2  Delegationsbeslut enligt 1.17a, remiss, Gällsta 4:14 (Gällstavägen 20), 

ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
 KN 2022.026-2  Delegationsbeslut enligt 1.17a, remiss, Lilla Garn 1:1 (Lilla Garn 18), 

ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
 KN 2022.025-2  Delegationsbeslut enligt 1.17a, remiss, Ösby 5:1, ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage
 KN 2022.012-1  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-03-01 - 2022-

03-31. Kulturnämnden
 KN 2022.012-2  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-02-01 - 2022-

02-28. Kulturnämnden
 KN 2022.024-3  Delegationsbeslut enligt 1.17b med ett kompletterande yttrande, remiss 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Kårsta‐Rickeby 2:44
 KN 2021.061-8  Delegationsbeslut enligt 7.1, korrigerat öppethållande för biblioteket 23 

juni 2022
 KN 2022.038-2  Delegationsbeslut enligt 1.17a, Gällande ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus- 3 st inom fastigheten Kårstaby 1:1, Kårsta socken, Vallentuna 
kommun

 KN 2022.036-2  Felregistrering
 KN 2022.036-3  Delegationsbeslut enligt 1.17b, remissyttrande till bygglov för 

fasadändring av flerbostadshus genom upptagning av pardörrar på husgavel, Bällsta 2:547
 KN 2022.037-4  Delegationsbeslut enligt 1.17b, Gällande ansökan om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus (BYA/BTA 145m²)ink eldstad och garage
 KN 2022.012-4  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-05-01 - 2022-

05-31. Kulturnämnden
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